Temat dnia: Multimedia przedszkolaka
13 kwietnia – wtorek

Witajcie Motylki!
Dzisiaj zaczniemy zajęcia z kręgu tematycznego Dobre i niedobre bajki na ekranie.
Co to są multimedia? Multimedia to połączenie obrazu (filmów) i dźwięku w jedną
harmonijną całość. Może służyć do nauki lub rozrywki. W przedszkolu również
używamy multimediów, wykorzystujemy do tego tablicę interaktywną lub
„Magiczną podłogę”. Multimedia to bardzo fajne narzędzia do zabawy i rozrywki,
ale należy pamiętać o tym, żeby ich nie nadużywać.
1. Na początek dnia troszeczkę się poruszamy. Zapraszam na ćwiczenia
z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 1.
2. Dawniej i dziś – zabawa dydaktyczna. Przyjrzyj się uważnie zdjęciom
w prezentacji, nazwij przedmioty znajdujące się na zdjęciach i powiedz,
które z nich są nowoczesna, a które starodawne. Dawniej i dziś –
prezentacja.
3. Maszyna do pisania – masażyk z wykorzystaniem wierszyka, zabawa
w parach. Rodzic siada za dzieckiem i wykonuje masażyk na plecach dziecka,
zgodnie z treścią wierszyka. Potem dzieci zamieniają się rolami z rodzicami.
Maszyna do pisania
Wkręcamy papier do maszyny (ostrożnie
„przekręcamy” uszka dziecka do przodu)
do pisania.
Wygładzamy kartkę papieru (gładzimy plecy
wewnętrzną stroną dłoni)
i piszemy:
A…, B…, C…, kropka, przecinek (piszemy
palcem: A, B, C, stawiamy dużą kropkę i
przecinek)
i… przesuwamy wałek. (chwytamy za głowę, z
wyczuciem, lecz stanowczo przechylamy ciało
na bok)
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4. Zabawa matematyczna:
Przygotujcie wszystkie potrzebne rzeczy: 3 białe kartki A4, ołówek, klocki
żółte, czerwone i zielone. Rodzic rozkłada przed dzieckiem kartki i umieść
na nich po 1 klocku. Na pierwszej umieść klocek żółty, na drugiej klocek
czerwony, na trzeciej klocek zielony. Rozsyp przed dzieckiem również
klocki (3 żółte, 2 zielone i 4 czerwone). Rodzic prosi dziecko, aby
posegregowało odpowiednio klocki i je przeliczyło, a następnie niech
narysuje tyle kresek, ile jest klocków na każdej kartce.
5. Zapraszam do nauki piosenki „Urodziny Lwa”.
6. Kręcimy film – zabawa rozwijająca kreatywność. Nakręćcie wspólnie
z rodzicami krótki filmik, użyjcie do teko smartphone lub tabletu. Filmik
może opowiadać przygody szarej kredki, zepsutej zabawki, w roli głównej
może wystąpić wasz domowy pupil (kotek, rybka, piesek). Chętnie obejrzę
wasze filmy.
7. Posłuchaj piosenki "Leci pszczoła" https://youtu.be/8Yps1kjloh8?t=1
spróbuj zaśpiewać 1 zwrotkę z pokazywaniem.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej zabawy.

